חדשות ארכיאולוגיות—
חפירות וסקרים בישראל 131

נחל פחר (דרום) :שרידים מתקופות הברזל ,ההלניסטית–הרומית הקדומה
והביזנטית
אלי הדד

בחודשים פברואר–מרס  2015נערכה חפירת בדיקה מדרום לנחל פחר וממזרח ליישוב גבעות בר שבצפון הנגב (נ״צ
מרכזי  ;1775/5848איור :1א) 1.שתי חפירות נערכו בעבר בקרבת מקום .בחפירה שנערכה בשנת  2006בתחומי
היישוב גבעות בר נחשפו שרידים של מנזר ובית חווה מהתקופה הביזנטית (המאות הו׳–הז׳ לסה״נ) .במנזר התגלתה
רצפת הפסיפס ,ובה כתובת ביוונית הכוללת את ציון שם המקום ׳בית מור׳ (איור  ;A-4779 :1פארן  .)2009בשנת
 2014נערכה חפירה נוספת בתחומי היישוב ,ונחשפו בה שרידי בית חווה ,הכוללים שורת חדרים ,חצר גדולה ומחסן
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איור ( .1א) מפת איתור; (ב) שטחי החפירה ,מראה מן האוויר לצפון.

1

החפירה (הרשאות מס׳ [ A-7312שטח [ A-7313 ,]Aשטח  ,)]Bמטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון ,נערכה לקראת
הרחבת היישוב .את החפירה ניהל המחבר ,בסיוע ולדיק ליפשיץ (עתודה למנהל חפירה) ,יאסר אלעמור (מנהלה) ,מנדל קאהן (מדידות
ושרטוט) ,אמיל אלג׳ם (צילום אוויר) ,שרון גל ( ,)GPSאורן שמואלי וסער גנור (גלאי מתכות) ,דניאל וורגה (הנחייה) ,סבטלנה טליס ואלי
ינאי (כלי חרס מתקופת הברזל) ,אנה דה וינסנס (כלי חרס מן התקופות הקלאסיות) ,אירנה לידסקי־רזניקוב וארגיטה גרמן־לבנון (ציור כלי
חרס) ,תמר וינטר (כלי זכוכית) ,יוסי נגר (אנתרופולוגיה פיזית) ונטשה זאק (תכניות) .ולדה כרמל־ניקולסקי ערך במקום חתכי בדיקה טרם
החפירה .דפנה תובל־מרקס ערכה את המאמר.

נחל פחר (דרום) :שרידים מתקופות הברזל ,ההלניסטית–הרומית הקדומה והביזנטית

2

מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור  ;A-7005 :1לא פורסם) .בחפירה המתוארת להלן נפתחו שני שטחים (A

ו־ ;Bאיור :1ב) ,המרוחקים כ־ 300מ׳ זה מזה .בשטח  Aנחשפו ממצאים דלים מתקופת הברזל וכן שרידי מבנים מן
התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה .בשטח  Bנחשפו שרידי בית חווה מהתקופה הביזנטית.
שטח ( Aאיור  ;2תכנית )1
נפתחו  20ריבועי חפירה ,ונחשפו שרידים דלים משתי שכבות .השכבה הקדומה כוללת בעיקר ערמת אבנים ומעט
חרסים מתקופת הברזל .השכבה המאוחרת כוללת שרידים של שני מבנים וממצא קרמי ,המתוארך במקצתו לתקופה
ההלניסטית ובעיקרו לתקופה הרומית.
תקופת הברזל

בחלק המזרחי של השטח נחשפה ערמה של אבני שדה קטנות ( ;L599איור  ;3תכנית  .)2במילויי אדמה מצפון
2
לערמה ( )L594התגלו מעט חרסים ,שזמנם תקופת הברזל (לא צוירו).

איור  .2שטח  ,Aמראה מן האוויר לכיוון מזרח.

2

תודתי לסבטלנה טאליס שזיהתה את כלי החרס.

אלי הדד

תכנית  .1שטח  ,Aתכנית.
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תכנית  .2שטח  ,Aחלקו המזרחי של מבנה  ,Aתכנית וחתכים.

אלי הדד

5

איור  .3ערמה של אבני שדה ,מבט לצפון.

התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה

מן השכבה המאוחרת נחשפו יסודות לקירות של שני מבנים מוארכים ( Aו־ ,)Bשנבנו באדמת הלס המקומית
והשתמרו לגובה של נדבך אחד .בכמה מקומות התגלו תעלות שוד של קירות המבנים ,שנחפרו לתוך האדמה.
במבנים לא הובחנו שלבי בנייה.
מבנה  Aכולל מרחב יחיד ,צר וארוך (כ־ 20 × 2מ׳) ,שנבנה בכיוון מזרח–מערב .השתמר בעיקר חלקו המזרחי של
המבנה (איור  ;4תכנית  :)2הקיר המזרחי ( )W507והחלקים המזרחיים של הקירות הצפוני והדרומי (;)W508 ,W505
מן הקיר המערבי של המבנה השתמרה רק תעלת שוד ( .)W601הקירות נבנו מאבני שדה גדולות ומהוקצעות,
והשתמרו לגובה של נדבך אחד .בחלקו המערבי של קיר  508נחשפה רק תעלת שוד ,אך ניכר כי היא יוצרת פינה עם
תעלת השוד של הקיר המערבי ( ;L601איור  ,5ור׳ איור  .)7במבנה התגלה ריצוף אבן ( ;L537איור  ,)6הניגש אל
קיר  .508הריצוף הונח על מפולת של אבני שדה בינוניות ( .)L596מתחת למפולת נחשפו מפלסי מילוי של אדמה
בהירה ואפר ( ;L598 ,L594 ,L584 ,L581תכנית  :2חתך  ,)2–2שכיסו את ערמת אבנים  599מהשכבה הקדומה
באתר; במילוי נמצאו רק מעט חרסים לא אינדיקטיביים.
ממבנה  Bהשתמר רק חלק מהקיר המזרחי ,שנבנה בכיוון צפון–דרום ( ;W562איור  .)7בחלקו הצפוני־מזרחי
של המבנה התגלתה נקודת המפגש של קיר  562עם תעלת השוד של קיר  508ממבנה  ,Aוהיא מלמדת שקיר 562
נבנה בניצב למבנה  .Aגבולותיו הדרומי והמערבי של המבנה אינם ידועים ,ונראה שהם נמצאים מחוץ לגבולות
החפירה .ממערב לקיר  562נחשפו שלוש אבני ריצוף גדולות ומהוקצעות מקירטון ( ,)L560כנראה שרידי הריצוף
של המבנה ,וכן מפולת של אבני שדה בינוניות וקטנות ( ,)L541אולי מפולת של קיר  .562במערבו של השטח
נחשפו שני קטעי קירות ( ,)W549 ,W542שנבנו גם הם בכיוון כללי צפון–דרום ,אולם הם אינם מקבילים זה לזה
ואף לא מקבילים לקיר  ,562ולכן שיוכם הסטרטיגרפי אינו ברור .סמוך לקיר  ,549ממזרח לו ,נחשפו שני טבונים,
האחד ( )L604לצד חלקו הצפוני של הקיר ,והשני ( )L605לצד חלקו הדרומי.

6

נחל פחר (דרום) :שרידים מתקופות הברזל ,ההלניסטית–הרומית הקדומה והביזנטית

איור  .4חלקו המזרחי של מבנה  ,Aמראה מן האוויר לכיוון מזרח.

איור  .5תעלות השוד של קירות  508ו־ ,601מבט לצפון.

אלי הדד

איור  .6חלקו המזרחי של מבנה  ,Aריצוף אבן  ,537מבט למערב.

איור  .7מבנה  ,Bמראה מן האוויר לכיוון מזרח.
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הממצא הקרמי שנתגלה בחפירת המבנים (ר׳  )Vincenz 2019: Figs. 1, 2כולל מעט חרסים המתוארכים לתקופה
ההלניסטית (בעיקר המאה הב׳ לפסה״נ) וכמות רבה של חרסים המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה (המאות
הא׳ לפסה״נ–הא׳ לסה״נ) .נראה על כן כי המבנים נבנו בשלהי התקופה ההלניסטית (המאה הב׳ לפסה״נ) ופעלו
ברציפות עד למאה הא׳ לסה״נ .הממצא הקרמי משתי התקופות כולל שברי כלי חרס מקומיים לשימוש ביתי —
בעיקר סירי בישול וקנקנים .על סמך תכניתם של שני המבנים והממצאים שהתגלו בהם נראה כי הם שימשו מחסנים,
אולי של בית חווה.
שטח ( Bאיור  ;8תכנית )3
טרם החפירה הובחנה בשטח ערמה של אבני קירטון גדולות ונחפרו סביבה תעלות בדיקה ,אך לא התגלה כל ממצא.
בשטח הערמה נפתחו  11ריבועים ,ונחשפו שרידים של בית חווה .במבנה זוהו חמישה שלבי בנייה ( ,)E–Aואלה
תוארכו על פי ממצא כלי החרס לתקופה הביזנטית (המאות הד׳–הז׳ לסה״נ).
לשלב  ,Aהקדום ביותר ,יוחסו שני מתקנים ,שנבנו ברובם באבנים וטויחו בטיח הידראולי (איור  ,)9עדות כי
הם קשורים באצירת נוזלים .המתקן המרכזי — כנראה גת — כולל משטח דריכה רבוע ( )L190ובור איגום רבוע
( .)L184משטח הדריכה נבנה במפלס גבוה מזה של בור האיגום; השתמרות הטיח בו גרועה .בדופן הצפונית של
משטח הדריכה נקבעה תעלת אבן קצרה ,המוליכה אל מדף אבן רבוע ,שנקבע בפינה הצפונית־מערבית של בור
איגום  ,184כמטר מעל קרקעיתו .בפינה הצפונית־מזרחית של מדף הסלע נקבע משפך קטן המוליך אל בור האיגום.
קרקעית בור האיגום רוצפה בלוחות אבן .המתקן השני כולל בור סינון סגלגל ( ;L197איורים  ,)10 ,9בור אגירה

איור  .8שטח  ,Bמראה מן האוויר לכיוון מערב.

אלי הדד

תכנית  .3שטח  ,Bתכנית וחתכים.
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תכנית  .3חתכים.

אלי הדד

11

איור  .9מתקנים ,מבט לדרום.

איור  .10בור סינון ( ,)L197מבט למזרח.

( ;L143איור  )9ובור מים ( ;)L194שימושו של המתקן אינו ברור .בדפנות הצפונית והדרומית של בור  197נקבעו
צינורות חרס ,זה מול זה :הצינור הדרומי הוליך בשיפוע מתון לדרום ,אל בור אגירה  ,143ואילו הצינור הצפוני
הוליך כנראה לצפון ,אל בור מים  .194בור  194נחפר באדמה ,אך התקנתו לא הושלמה .בחלק מהמתקנים נערכו
שינויים בשלבים המאוחרים.
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בשלב  Bנבנה בית החווה ,הכולל חצר רבועה גדולה (כ־ 9.5 × 9.5מ׳) ומגדל רבוע (כ־ 5.5 × 4.5מ׳) ,הצמוד
לחצר מדרום .קירות בית החווה נבנו מאבני קרטון בינוניות וקטנות ללא חומר מלכד .בקיר הדרומי של החצר נקבע
פתח ,שהוליך אל המגדל; הפתח נמצא חסום ,אך השתמרה בו אבן הסף המקורית (איור  .)11בתוך החצר התגלו
שני קירות מחיצה ( ,)W151 ,W135ואפשר שבמקור חולקה החצר באמצעות קירות מחיצה לכמה חדרים קטנים,
אך קירות אלה לא השתמרו .בחלקה המזרחי של החצר שולבו המתקנים מהשלב הקודם .סמוך לקיר המערבי של
החצר התגלה משטח מרוצף בלוחות טין צרופים ,שצורתם לא רגולרית ( ;L207איור  ;)12על המשטח ניצבה אבן
גיר שבראשה גומה רדודה .בחלק הצפוני־מערבי של החצר נחשפה רצפת טיח ורדרדה ( ;L177איור .)13
בשלב  Cיצא מכלל שימוש מתקן  207מהשלב הקודם ,ונראה שחלק מקירות המחיצה מהשלב הקודם התמוטטו.
בשטח החצר התגלה מפלס חיים של עפר כבוש ,לבנבן ( ,)L202שהונח על ההריסות שלא פונו מהשלב הקודם.
הקירות החיצוניים של החצר הרבועה שופצו .קיר מחיצה  135נבנה מחדש ,וממערב לו נבנה קיר חדש (;W153
איור  ;)13יחד הם תחמו חדר ,שפתחו נקבע בצדו הדרומי .קיר  153נבנה מעל רצפה  177מהשלב הקודם .בשלב זה
הוגבה סף הפתח של המגדל (ר׳ איור  .)11נראה כי בשלב זה המשיכו לשמש בורות  197ו־ .143ייתכן גם כי בשלב
זה הוסב בור  )L159( 143לשמש לאגירת מי גשמים.
בשלב  Dנסתם בור איגום  184משלב  ,Aומעליו הותקנה תעלה מטויחת ( .)L170במגדל נבנה קיר מחיצה בכיוון
צפון–דרום ( ,)W125שחילק את המגדל לשני חדרים ,מערבי ומזרחי .בחדר המערבי נחשף קבר שוחה (,)L199
שנחפר באדמת הלס בכיוון מזרח–מערב .הקבר כוסה בחמישה לוחות גזית עבים (איור  .)14בקבר התגלו שני

איור  .11פתח הכניסה החסום למגדל ,מבט לדרום.

אלי הדד

איור  .12משטח מרוצף בלוחות טין ( ,)L207מבט למזרח.

איור  .13רצפת טיח ורדרדה ( ,)L177מבט למזרח.
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איור  .14אבני הכיסוי של קבר  ,199מבט למזרח.

נקברים ,כנראה גברים ,האחד מעל גיל  30והשני מעל גיל  ,50שהונחו בארטיקולציה ,כשראשם במערב (נגר,
להלן) .בקבר לא התגלה ממצא נוסף .במילוי ( )L175מעל לוחות הכיסוי של הקבר התגלו שברי גוף אחדים של
קנקנים מהתקופה הביזנטית.
בשלב  ,Eשזמנו שלהי התקופה הביזנטית ,נהרס בית החווה וננטש ,ופתח המגדל נחסם במכוון (ר׳ איור .)11
מצפון למגדל ,בשטח החצר ,התגלתה מפולת אדירה של אבני בנייה ,כנראה תוצאה של התמוטטות חלק מהקיר
הצפוני של המגדל ( .)W111חלק מהקיר הדרומי של המגדל התמוטט כגוש אחד לדרום (.)W104
הממצא הקרמי שנתגלה בחפירת בית החווה רב ,ומתוארך בעיקר למאות הו׳–הז׳ לסה״נ (ר׳ Vincenz 2019:
 .)Figs. 3–9הוא כולל קנקני אגירה רבים ,המלמדים אולי שבמקום התקיימה תעשייה שהצריכה אחסון בקנקנים;
קנקני עזה רבים ,המלמדים כנראה על ייבוא יין מעזה; וכן קערות מיובאות רבות ,אגנים ,מורטריה ,אמפורות וכלי
בישול רבים ,המלמדים כנראה כי לצד התעשייה שהתקיימה במקום שימש האתר גם למגורים .כן נמצאו בשטח B
כ־ 30שברי זכוכית ,השייכים בחלקם לכלים בני ימינו .חמישה שברים קדומים ואינדיקטיביים (,L176 ,L141 ,L140
3
 ;L227 ,L206לא צוירו) שייכים לבקבוקים ולפכים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.

3

תודתי לתמר וינטר שזיהתה את ממצא הזכוכית.
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ממצא עצמות אדם
יוסי נגר

בקבר השוחה ( )L199שהתגלה מכוסה בלוחות גזית במגדל של בית החווה התגלו שני נקברים ,שהונחו ברישול זה
מעל זה .הקבר נכרה מתחת לרצפת בית החווה מן התקופה הביזנטית ,וייתכן כי הקבורה נערכה לאחר שהמבנה יצא
מכלל שימוש .העצמות נבדקו בשטח החפירה בעודן בקרקע והושארו במקום .התגלו שברים של כיפות גולגולת,
שיניים ועצמות פוסטקרניאליות ,שהשתמרותן גרועה .הנקברים הונחו בארטיקולציה אנטומית ,המעידה על קבורה
ראשונית .הם נטמנו על גבם ,בכיוון כללי מזרח–מערב ,כשראשם במערב .ההשתמרות הגרועה מנעה בדיקה מקיפה
של העצמות ,לרבות נוכחות פתולוגיות בעצמות; המחקר בשטח התמקד בהערכת גילם ומינם של הנקברים.
הפרט העליון כולל שברים של כיפת הגולגולת ,עצם טמפורלית ,לסת עליונה ולסת תחתונה .שבר כיפת הגולגולת
מלמד כי הפנים פנו כלפי מעלה .בשבר העצם הטמפורלית יש רכס ברור מעל הזיז המסטואידי (supramastoid
 ,)crestהמלמד כנראה כי היה זה פרט ממין זכר .בשבר הלסת העליונה נשתמרו קדם טוחנת ,המראה שחיקה עד
ליצירת  dentine cupעמוק בשתי התלוליות; טוחנת ראשונה ,המראה שחיקה עד ליצירת  dentine cupעמוק בשלוש
תלוליות; טוחנת שנייה ,המראה שחיקה עד ליצירת  dentine cupעמוק בשתי תלוליות; וטוחנת שלישית ,המראה
שחיקה עד ליצירת  dentine cupבאחת התלוליות .בשבר הלסת התחתונה נשתמרו ניב ,המראה שחיקה של כמחצית
גובה הכותרת; וטוחנות ראשונה ושנייה ,המראות שחיקה מעל מחצית גובה הכותרת .על פי דרגת שחיקת השיניים
ההערכה היא כי גילו של הפרט מעל חמישים שנה (.)Hillson 1986:176–201
הפרט התחתון כולל חלק מכיפת גולגולת ,המלמד כי הפנים נטו לדרום ,אם כי ייתכן שהם פנו כלפי מעלה ונפלו
הצדה .הגלבלה ורכסי גבות העיניים מפותחים ,מורפולוגיה האופיינית לפרט ממין זכר .התפר הסגיטלי (sagittal
 )sutureבשלבי סגירה ,ממצא אופייני לפרט שגילו מעל שלושים שנה (.)Hershkovitz et al. 1997
העצמות שהתגלו בחפירה שייכות ,אם כן ,לשני פרטים מבוגרים ,כנראה גברים ,שנטמנו בקבורה ראשונית.
קבורה של שני פרטים יחד בקבר ארגז מוכרת גם בבית קברות מהתקופה הביזנטית שהתגלה בחורבת מארבים
הסמוכה (נגר תשס״ו) .גם כיוון הקבורה ,בציר מזרח–מערב ,כשהראש במערב ,ומנח הנקבר על הגב דומים לקבורה
בבית קברות זה .אולם ,בהיעדר קברים נוספים סביב בית החווה עולה שאלה באשר לסיבת הטמנתם של שני פרטים
אלה דווקא במבנה זה ,שאינו חלק מבית קברות מסודר .ייתכן כי מותם קשור לקריסת המבנה ,אך מאחר שהעצמות
לא נחפרו אי אפשר לבדוק השערה זו.
סיכום

הממצא הקדום ביותר באתר מתוארך לתקופת הברזל; זהו ממצא דל ,ואפשר שהוא קשור לאתר בן התקופה השוכן
בסמיכות ,אך טרם נחשף .השרידים העיקריים בשטח  Aשייכים לשני מבנים מוארכים ,כנראה מחסנים ,המתוארכים
לשלהי התקופה ההלניסטית ובעיקר לתקופה הרומית הקדומה (המאות הב׳ לפסה״נ–הא׳ לסה״נ) .ייתכן כי הם חלק
מבית חווה מוקף בחצר שנחשף רק בחלקו .לממצא זה חשיבות רבה ,שכן עד לחפירה זו לא התגלו באזור שרידים
מהתקופה הרומית הקדומה.
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Naḥal Peḥar (south): Remains from the Iron Age and the Hellenistic–Early
Roman and Byzantine Periods
Elie Haddad

In February–March 2015, a trial excavation was conducted south of Naḥal Peḥar and east of Geva‘ot Bar
in the northern Negev (central map ref. 1775/5848; Fig. 1:A). Two excavation areas were opened (A, B;
Fig. 1:B).
Area A (Plan 1, Fig. 2) yielded a pile of fieldstones and very few potsherds (L599; Plan 2, Fig. 3)
ascribed to the Iron Age, and the remains of two elongated buildings (A—Plan 2, Figs. 4–6; B—Fig.
7) associated with some ceramic finds from the Hellenistic period (mostly the second century BCE; see
Vincenz 2019: Fig. 1) and a large ceramic assemblage from the Early Roman period (first century BCE –
first century CE; see Vincenz 2019: Fig. 2). It thus seems that the buildings were constructed during the
Hellenistic period (second century BCE) and were in continuous use up to the first century CE. Judging
by the plan of the two buildings and the finds within them—locally made pottery for domestic use, namely
cooking pots and jars—it seems that they served for storage, possibly as part of a farmstead. These finds
are of importance as no Early Roman remains have been previously found in the area.
Area B (Plan 3, Fig. 8) yielded a Byzantine-period (fourth–seventh centuries CE) farmhouse, in which
five phases (A–E) were identified. Two hewn installations coated with hydraulic plaster (Fig. 9) were
ascribed to Phase A, the earliest phase: a winepress (L184, L190) and an installation of unknown use
(L143, L104, L197; Figs. 9, 10). The farmhouse was constructed in Phase B. It comprised a large square
courtyard (9.5 × 9.5 m; Figs. 12, 13) adjoined on its south with a nearly square tower (c. 4.5 × 5.5 m); the
doorway between them was found blocked (Fig. 11). Phase C saw a partial destruction—an installation
from Phase B (L207) went out of use, and some of the partition walls within the courtyard collapsed—but
a new floor was laid in the courtyard (L202), its enclosing walls were repaired and new partition walls
were constructed (e.g., W153; Fig. 13). In Phase D, Collecting Vat 184 of the winepress installed in Phase
A was annulled when a plastered channel (L170) was laid down, and a partition wall (W125) was built
in the tower. An east–west pit grave covered with five thick ashlar-like slabs of stone (L99; Fig. 14) was
dug into the west room of the tower. The grave contained two individuals found in anatomical articulation
with their heads in the west. They were probably male, one over 30 years of age and one over 50. They
may have been the owners of the farmstead or possibly monks who worked in the surrounding fields
and were associated with the nearby monastery of Beth Mor. In Phase E, in the late Byzantine period,
the farmhouse was destroyed and abandoned, and the doorway between the courtyard and the tower was
blocked (Fig. 11). The farmhouse yielded a rich ceramic assemblage, most of which is dated to the sixth–
seventh centuries CE (see Vincenz 2019: Figs. 3–9).
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Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Plan 1. Area A, plan.
Fig. 2. Area A, aerial view to the east.
Plan 2. Area A, the eastern part of Building A, plan and sections.
Fig. 3. Pile of fieldstones, looking north.
Fig. 4. The eastern part of Building A, aerial view to the east.
Fig. 5. Robbers ׳trenches of Walls 508 and 601, looking north.
Fig. 6. The eastern part of Building A, Stone Paving 537, looking west.
Fig. 7. Building B, aerial view to the east.
Plan 3. Area B, plan and sections.
Fig. 8. Area B, aerial view to the west.
Fig. 9. Hewn installations, looking south.
Fig. 10. Filtration pit (L197), looking east.
Fig. 11. Blocked doorway to the tower, looking south.
Fig. 12. Surface paved with clay slabs (L207), looking east.
Fig. 13. Pinkish plaster floor (L177), looking east.
Fig. 14. Stone slabs covering Tomb 199, looking east.
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